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1. ที่มา 

ตำมที่  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  ได้จัดท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อกำรผลิตข้อมูลของ สสช. เพื่อติดตำมผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตข้อมูลสถิติ ตลอดจน
เป็นกำรสนองตอบมำตรกำร/โครงกำรรองรับนโยบำยก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี (Organizational Governance : OG) 
มำอย่ำงต่อเนื่อง  นั้น 

ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ตัวชี้วัด คือ  

“ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 

ควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดนี้  จะพิจำรณำจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน / ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่ใช้ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่สำมำรถเผยแพร่ได้ภำยในปีงบประมำณ เทียบกับจ ำนวนข้อมูล             
ด้ำนเศรษฐกิจด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ตำมแผนงำนทั้งหมด  โดยมีเป้ำหมำยกำร
ประเมินผล คือ 
  

การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 
 ๒๕๖๑พ.ศ.  

เป้าหมาย 

รวบรวมข้อมูลรำยชื่อผู้ใช้ข้อมูล/ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จำกศูนย์/ส ำนัก ที่เกี่ยวข้อง 

และจัดเตรียมกระบวนกำรส ำรวจ 

ร้อยละ 85 

  

เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเผยแพร่ต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยในปีงบประมำณ บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัด สำมำรถสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนและ
ผลลัพธ์ของการใช้จ่ายงบประมาณได้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ จึงจัดท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการผลิตข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
- เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 (ร้อยละของมาตรการที่สามารถด าเนินการ

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี) 
- ตอบโจทย์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
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2. ระเบียบวิธีการส ารวจ 

ระเบียบวิธีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรผลิตข้อมูลของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียด ดังนี้  

2.1 การเลือกหน่วยตัวอย่าง   
ส ำหรับกำรส ำรวจนี้ ก ำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถำม คือ ผู้ใช้ข้อมูลหลัก ผู้ใช้ข้อมูลอ่ืน ๆ (หน่วยงำน 

นิสิต นักศึกษำ หรือประชำชนทั่วไป ที่มำติดต่อขอใช้ข้อมูลที่จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ผ่ำนช่องทำงกำร
ให้บริกำรต่ำง ๆ ของกองสถิติพยำกรณ์) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรผลิตข้อมูล หรือในกำรขอใช้ข้อมูลโครงกำร
ส ำรวจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่มีกำรติดต่อประสำนงำนกับส ำนักต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำโครงกำร
ส ำรวจที่เผยแพร่ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ กองสถิติเศรษฐกิจ  กองสถิติสังคม กองสถิติสำธำรณมติ 
และกองสถิติพยำกรณ์ โดยให้ผู้ใช้ข้อมูลหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรำย เป็นหน่วยตัวอย่ำง ส่วนผู้ใช้ข้อมูลอ่ืน ๆ ให้
ท ำกำรเลือกโครงกำรละ 20 รำย ด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย ในกรณีที่มีผู้ใช้ข้อมูลไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด คือ        
20 รำย ให้ท ำกำรส ำรวจเท่ำกับจ ำนวนผู้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ 

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส ำหรับกำรส ำรวจคร้ังนี้ แบ่งได้เป็น 3 วิธี ได้แก่  

(1) วิธีกำรตอบแบบสอบถำมด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์หรือทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  :  ส ำหรับผู้ใช้ข้อมูลและผู้มีส่วนได้เสียที่มีรำยชื่อและที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้  

(2) วิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์  :  ส ำหรับผู้ใช้ข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีรำยชื่อและ                           
หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้  

(3) วิธีกำรสัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ  : ส ำหรับผู้ใช้ข้อมูลที่มำติดต่อขอใช้บริกำรด้วยตนเอง   
ที่จุดให้บริกำรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
 
2.3  คาบการเก็บรวบรวมข้อมูล 

        ก ำหนดให้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 สิงหำคม 2561   

2.4  การสร้างแบบสอบถาม  

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรส ำรวจครั้งนี้  เป็นกำรสร้ำงแบบสอบถำมที่
ประกอบด้วยข้อถำมลักษณะมำตรำกำรประเมิน (rating scale) เพื่อวัดระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรผลิตข้อมูลของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และข้อถำมเปิดส ำหรับแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
แบบสอบถำมมี 3 ตอน ได้แก ่

ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ หน่วยงำนผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ข้อมลูที่ขอรับบริกำร/โครงกำรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงำนผู้ให้บริกำร 

ตอนที่ 2  กำรส ำรวจควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรผลิตข้อมูลของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ก ำหนด
ระดับควำมพึงพอใจ  5 ระดับ  ได้แก่  1) ไม่พอใจมำก  2) ไม่พอใจ  3) พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ  4) พอใจ   
และ 5) พอใจมำก โดยมีกำรวัดควำมพึงพอใจใน 2 ประเด็น คือ ด้ำนข้อมูล และด้ำนกำรให้บริกำร 

ตอนที่  3  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน เป็นข้อถำมเปิดที่ ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเสนอ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
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2.5 การประมวลผล  

หลังจำกเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำม
สอดคล้องของข้อมลูก่อนน ำข้อมูลไปประมวลผล 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรผลิตข้อมูลของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้น ำเสนอในรูปตำรำง
แสดงค่ำร้อยละ  คะแนน  และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนน  

2.6 หลักเกณฑ์การค านวณค่าต่าง ๆ 

กำรค ำนวณค่ำต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
กำรผลิตข้อมูลของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติครั้งนี้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

2.6.1 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมแต่ละรำยที่แสดงควำมคิดเห็นในแต่ละประเด็นย่อยจะถูก
แปลงเป็นคะแนนตำมระดับควำมพึงพอใจ ดังนี้ 

ระดับควำมพงึพอใจ  คะแนน 

พอใจมำก  
พอใจ 
พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
ไม่พอใจ 
ไม่พอใจมำก 

 5 
4 
3 
2 
1 

2.6.2  ส ำหรับแต่ละประเด็นย่อย เป็นกำรค ำนวณร้อยละของจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่แสดงควำม
คิดเห็นที่ระดับควำมพึงพอใจต่ำง ๆ รวมทั้งร้อยละของจ ำนวนผู้รับบริกำรตัวอย่ำงที่ไม่เก่ียวข้อง และกำรค ำนวณคะแนน
ควำมพึงพอใจ ซึ่งได้จำกค่ำเฉลี่ยของคะแนนจำกผู้รับบริกำรตัวอย่ำงที่แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นย่อยนั้นทุกรำย    
พร้อมกับกำรค ำนวณส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนน  

2.6.3 ส ำหรับแต่ละประเด็นหลัก เป็นกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ยของคะแนนจำกประเด็นย่อยต่ำง ๆ  เพื่อใช้เป็น
คะแนนของแต่ละประเด็นหลัก 

2.6.4  ส ำหรับภำพรวม เป็นกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ยของคะแนนจำกประเด็นหลักทั้ง 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นด้ำนข้อมูลและประเด็นด้ำนกำรให้บริกำร เพื่อใช้เป็นคะแนนจำกกำรส ำรวจ หลังจำกนั้นได้น ำคะแนนที่ได้                 
มำค ำนวณร้อยละของคะแนนโดยกำรเทียบ คะแนน 5 เท่ำกับ 100% 

2.7  จ านวนแบบสอบถามที่ไดร้ับ 

กำรส ำรวจครั้งนี้ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ใช้ข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวน  60  แบบ  
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3. ผลการส ารวจ 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรผลิตข้อมูลของส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

3.1 ความพึงพอใจในภาพรวม 

    ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรในภำพรวม โดยมีคะแนนจำก    
กำรส ำรวจเท่ำกับ 4.6028 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนนเท่ำกับ 92.06 เมื่อพิจำรณำในแต่ละประเด็น 
พบว่ำ ประเด็นด้ำนกำรให้บริกำร มีคะแนนมำกกว่ำด้ำนข้อมูล  โดยที่ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวอย่ำง                
มีควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนกำรให้บริกำร 4.6250 คะแนน และด้ำนข้อมูล  4.5806  คะแนน รำยละเอียดใน  
ตำรำง 1 
 

ตาราง 1 คะแนนและร้อยละของคะแนนจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
ที่มีต่อการผลิตข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ  จ าแนกตามประเด็นความพึงพอใจ  

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนจากการส ารวจ 
ร้อยละของคะแนน 
จากการส ารวจ 

1. ด้ำนข้อมูล 4.5806 91.61 

2. ด้ำนกำรให้บริกำร   4.6250 92.50 

รวม 4.6028 92.06 

 

3.2 ความพึงพอใจในแต่ละประเดน็/ประเด็นย่อย 

 ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจในประเด็นด้ำนข้อมูล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใจมำก” 
ร้อยละ  61.11  และด้ำนกำรให้บริกำร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใจมำก” ร้อยละ  63.34 

ส ำหรับควำมพึงพอใจในประเด็นย่อยด้ำนข้อมูล  พบว่ำ  ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจ
มำกที่สุดในเรื่อง  ควำมถูกต้อง แม่นย ำ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจได้ของข้อมูล  (4.6667  คะแนน)  รองลงมำ  
ได้แก่ ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของขอบเขต คุ้มรวมของกำรส ำรวจ  และโครงสร้ำงของข้อมูลกระชับ ชัดเจน 
และสื่อควำมหมำยเข้ำใจง่ำย  (4.6500 คะแนนเท่ำกัน)  ประเด็นย่อยด้ำนข้อมูลที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ควำมเป็น
ปัจจุบัน และทันต่อควำมต้องกำรของข้อมูล (4.3833  คะแนน) 

และส ำหรับควำมพึงพอใจในประเด็นย่อยด้ำนกำรให้บริกำร  พบว่ำ  ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
มีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่อง  ควำมยินดี และควำมเต็มใจในกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำรมำกที่สุด (4.7333 คะแนน) 
รองลงมำ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรได้ตรงประเด็น ชัดเจน เข้ำใจง่ำยของผู้ให้บริกำร (4.6333 คะแนน)  ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ในด้ำนวิชำกำรของผู้ให้บริกำร (4.6167 คะแนน)  ตำมล ำดับ  ประเด็นย่อยด้ำนข้อมูลที่ได้คะแนนน้อยที่สุด 
ได้แก่  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจของผู้ให้บริกำร และควำมสะดวก รวดเร็วของขั้นตอนกำร
ให้บริกำร  (4.5833 คะแนนเท่ำกัน)  รำยละเอียดในตำรำง 2 
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ตาราง 2 ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ 
และคะแนนจากการส ารวจ ในแต่ละประเด็นความพึงพอใจ    

                                                                                                             
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

ไม่
เกี่ยวข้อง 

คะแนน
จากการ
ส ารวจ 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

ของ
คะแนน 

พอใจ 
มาก 

พอใจ พอใจน้อย
จนเกือบ 

จะไม่พอใจ 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ 
มาก 

1. ด้านข้อมูล 61.11 35.83 3.06 - - - 4.5806  

1.1 ควำมถูกต้อง แม่นย ำ สำมำรถน ำไปใช้          
ในกำรตัดสินใจได้ของข้อมูล 

68.33 30.00 1.67 - - - 4.6667 0.5098 

    1.2 ควำมครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมลู 65.00 31.67 3.33 - - - 4.6167 0.5552 

    1.3 ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ขอบเขต คุ้มรวมของกำรส ำรวจ 

70.00 25.00 5.00 - - - 4.6500 0.5771 

    1.4 โครงสร้ำงของข้อมูลกระชับ ชัดเจน และ
สื่อควำมหมำยเข้ำใจง่ำย 

66.67 31.67 1.66 - - - 4.6500 0.5150 

1.5 ควำมต่อเนือ่งของขอ้มูล 56.67 38.33 5.00 - - - 4.5167 0.5964 

1.6 ควำมเป็นปจัจุบนั และทันตอ่ควำมต้องกำร
ของข้อมูล 

40.00 58.33 1.67 - - - 4.3833 0.5237 

2. ด้านการให้บริการ 63.34 35.83 0.83 - - - 4.6250  

2.1 ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในด้ำนวิชำกำรของ 
ผู้ให้บริกำร 

61.67 38.33 -  - - - 4.6167 0.4903 

2.2 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรได้ตรงประเด็น 
ชัดเจน เข้ำใจง่ำยของผู้ให้บริกำร 

65.00 33.33 1.67 - - - 4.6333 0.5197 

2.3 ควำมเอำใจใส่ และรับผิดชอบในหน้ำที่ของ
ผู้ให้บริกำร 

60.00 38.33 1.67 -  - - 4.5833 0.5302 

2.4 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และกำร
ตัดสินใจของผู้ให้บริกำร 

61.67 36.67 1.66 -  - - 4.6000 0.5272 

2.5 ควำมยินดี และควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร
ของผู้ให้บริกำร 

73.33 26.67 - -  - - 4.7333 0.4459 

2.6 ควำมสะดวก รวดเร็วของขั้นตอนกำร
ให้บริกำร 

58.33 41.67 - -  - - 4.5833 0.4972 

เฉลี่ยจากทุกประเด็น 62.23 35.83 1.94 - - - 4.6028  

 

3.3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวอย่ำง จ ำนวน 5 รำย ได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดย
จ ำนวนผู้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมำเป็นอันดับแรก ได้แก่ สสช. ให้บริกำรข้อมูล ค ำแนะน ำ ที่เป็นประโยชน์ ตำม
ระเบียบวิธีสถิติอยู่แล้ว อันดับสอง ได้แก่ สสช.ให้บริกำรที่ทันต่อควำมต้องกำร มีคุณภำพ สะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง 
และให้บริหำรหลำยช่องทำง   รำยละเอียดในตำรำง 3  
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ตาราง 3  จ านวนผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวอย่างที่ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 1/ จ านวน 

1. สสช. ให้บริกำรข้อมูล ค ำแนะน ำ ที่เป็นประโยชน์ ตำมระเบียบวิธีสถิติอยูแ่ล้ว 3 

2. สสช. ให้บริกำรข้อมูลที่ทันต่อควำมต้องกำร มีควำมสะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง และให้บริกำรหลำยช่องทำง 2 
   

       1/ ผูใ้ช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวอย่ำงแต่ละรำยสำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ    
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผูใ้ช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน           

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ 

1.  หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 60 100.00 
  หน่วยงำนภำครัฐ 59   98.33 
  สถำบันกำรศึกษำ   1     1.67 
  หน่วยงำนภำคเอกชน   -        - 
  ประชำชนทั่วไป   -        - 
  อ่ืนๆ   -        - 

2.  ข้อมูลที่ขอรับบริการ/โครงการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย                        
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 

  

          ข้อมูลที่ขอรับบริการ 21 35.00 
- ขอข้อมูลดิบ 15 25.00 
- ขอเอกสำร/รำยงำนผลกำรส ำรวจ 10 16.67 

          โครงการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 52 86.67 
- กำรส ำรวจครัวเรือน/ประชำชน 29 48.33 
- กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน 15 25.00 
- กำรส ำรวจสถำนประกอบกำร 9 15.00 

3.  หน่วยงานผู้ให้บริการ  (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ)   

  กองสถิติสังคม 26 43.33 
  กองสถิติเศรษฐกิจและสังคม 22 36.67 
  กองสถิติสำธำรณมติ 9 15.00 
  กองสถิติพยำกรณ์ 3 5.00 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 

 



   การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ที่มีต่อการผลิตข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

ตอนที่ 1   ข้อมลูผู้รับบริการ 
1. หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1)  หน่วยงานภาครัฐ  …………………………………….… 2)  หน่วยงานภาคเอกชน  ……………..…………………………..… 
  3)  สถาบันการศึกษา  ………………..……………………  4)  ประชาชนทั่วไป .............................…………………………… 
  5)  อ่ืนๆ  .........………………………………………………. 

2. ข้อมูลที่ขอรับบริการ/โครงการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1)  ข้อมูลที่ขอรับบริการ 

 1.1)  ขอข้อมูลดิบ  โครงการ .........……………………………………………………………………………………...........…… 
 1.2)  ขอเอกสาร/รายงานผลการส ารวจ  โครงการ .........……………………………………………….…………….…….. 

  2)  โครงการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.1)  การส ารวจครัวเรือน/ประชาชน  โครงการ …………………………............................................................. 
 2.2)  การส ารวจสถานประกอบการ  โครงการ …………..……………........……………………….………………………... 
 2.3)  การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  โครงการ ……………..………………………………………………………. 

3. หน่วยงานผู้ใหบ้ริการ 
  1) ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม   2) ส านักสถิติสังคม    3) ส านักสถิติสาธารณมติ  4) ส านักสถิติพยากรณ์ 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการให้บรกิาร (กรุณาใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สดุ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
พอใจ
มาก 

 
(5) 

พอใจ 
 
 

(4) 

พอใจน้อย 
จนเกือบ 

จะไม่พอใจ 
(3) 

ไม่
พอใจ 

 
(2) 

ไม่พอใจ
มาก 

 
(1) 

   ด้านข้อมูล       
1. ความถูกต้อง แม่นย า สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ

ได้ของข้อมูล 
      

2. ความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล       
3. ความสอดคล้องกับความต้องการของขอบเขต คุ้มรวม

ของการส ารวจ 
      

4. โครงสร้างของข้อมูลกระชับ ชัดเจน และสื่อ
ความหมายเข้าใจง่าย 

      

5. ความต่อเนื่องของข้อมูล       
6. ความเป็นปัจจุบนั และทันต่อความต้องการของข้อมูล       

 

 
 
 
 
 
 
 

........ / ............. / ........... 
(วันที่ตอบแบบสอบถาม) 

. 

ล าดับที่แบบฯ 



 
     การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ที่มีต่อการผลิตข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการให้บรกิาร (กรุณาใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สดุ) 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
พอใจ
มาก 

 
(5) 

พอใจ 
 
 

(4) 

พอใจน้อย 
จนเกือบ 

จะไม่พอใจ 
(3) 

ไม่
พอใจ 

 
(2) 

ไม่พอใจ
มาก 

 
(1) 

ด้านการให้บริการ       
  7.  ความรู้ ความสามารถ ในด้านวชิาการของผู้ให้บริการ       
  8.  ความสามารถในการสื่อสารได้ตรงประเด็น ชัดเจน 

เข้าใจง่ายของผู้ให้บริการ 
      

  9.  ความเอาใจใส่ และรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้ให้บริการ       
10.  ความสามารถในการแก้ปญัหา และการตัดสนิใจของผู้

ให้บริการ 
      

11.  ความยินดี และความเต็มใจในการให้บริการของผู้
ให้บริการ 

      

12.  ความสะดวก รวดเร็วของขั้นตอนการให้บริการ       

 

ตอนที่ 3   ข้อคดิเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
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-----  ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหต์อบแบบสอบถาม  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ)  ----- 


